
Staszów, 28.01.2022 r.
Znak: PI.IT.2600.2.1.2022.KM

Odpowiedzi na zadanie pytania do postępowania pn. „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet wraz ze świadczeniem
usługi zarządzania siecią”.

1. Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe 21.01.2022 r.  (piątek) z terminem na składanie ofert do 27.01.2022 r. do
godz: 13:00  oraz realizacji zamówienia na 01.02.2022 r. Jest to skomplikowana  realizacja wymagająca przygotowania,
wybudowania infrastruktury  światłowodowej w Staszowie, zakupu odpowiednich urządzeń i materiałów,  etc.. Co oczywiste
jest to niemożliwym do realizacji dla innych  operatorów poza obecnym dostawcą. Pozostali dostawcy nie mają czasu na
zweryfikowanie możliwości technicznych oraz na wykonanie zamówienia, być  może na korzystniejszych warunkach dla
Zamawiającego od obecnego dostawcy. Wnosimy, aby przesunięto termin składania ofert do 04.02.2022 r. oraz realizacji
zamówienia na minimum 01.05.2022 r., aby nie stawiać  w uprzywilejowanej sytuacji obecnego dostawcy oraz dochować
warunków   uczciwej  konkurencji.  Brak  zgody  na  przesunięcie  terminu  składania   oferty  pozwala  przypuszczać,  że
przedmiotowe Zapytanie ofertowe ma w  istocie charakter jedynie pozorny, fasadowy i ostatecznie zmierza do  udzielenia
zamówienia  Wykonawcy,  który  pozostaje  w  kontakcie  z   Zamawiającym.  Pozwala  to  też  mieć  przypuszczenia,  że
niekoniecznie   decyduje  w  tej  kwestii  najlepszy  interes  dla  Inwestora  Immofinanz,  a   interes  własny  wybierającego.
Ustalając, że Wykonawca zobowiązuje się do  uruchomienia Usług w terminie 4 dni od daty upływu terminu składania
ofert  tj.  27.01.2022 r.,  Zamawiający wyraźnie wskazał w jakim terminie   oczekuje świadczenia usług, które stanowią
przedmiot  niniejszych   postępowań o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przez  co  skutecznie   wyeliminuje  wszystkich
oferentów poza obecnym dostawcą.

ODP:
Zamawiający informuje, iż nie ma potrzeby budowy infrastruktury  światłowodowej w Staszowie z uwagi na fakt, iż taka
infrastruktura  istnieje i jest własnością Gminy Staszów. Wykonawca może ją wykorzystać  do świadczenia usługi dla
wszystkich wymienionych w załączniku jednostek  oraz Gminy Staszów.

2.  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  zapewnił  Zamawiającemu  usługi   stałego  dostępu  do  sieci  Internet  wraz
z  adresacją  IP.  Czy  Zamawiający   życzy  sobie  aby  adresację  IP  zarejestrować  we  właściwych  rejestrach  na
Zamawiającego  (Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie)  czy  może  dopuszcza,  że   może  ona  figurować  we  właściwych
rejestrach dowolnie  identyfikowana nie  jako właściwy podmiot tj. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie?

Odp: Zamawiający nie wymaga aby adresy były zarejestrowane na Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania łącza w innym  punkcie sieci światłowodowej należącej do Gminy
Staszów. Prosimy o listę  lokalizacji wraz z adresami gdzie Wykonawca może zrealizować łącze 
podstawowe oraz łącze backup.

ODP: Zamawiający informuje, iż możliwe jest uruchomienie sieci w  następujących punktach:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. A. Mickiewicza 40
2. Zespół Placówek Oświatowych, ul. Wysoka 39
3. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Niepodległości 4
4. Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Koszarowa 7
5. Zakład Energetyki Cieplnej, ul. Langiewicza 14
6. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7
7. PSS "Społem" ul. Towarowa 34
8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul.  11-go Listopada 78
9. Sąd Rejonowy w Staszowie, ul. Kościuszki 2
10. PGKiM w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3
11. Oczyszczalnia ścieków, ul. Kościuszki
12. Ujęcie wody Radzików, ul. Rakowska
13. Budynek Policji, ul. Armii Krajowej 10
14. Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6

4. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy posiadania służb  technicznych na terenie Staszowa?



ODP: Zamawiający nie oczekuje posiadania służb technicznych na terenie  Staszowa.

5. Czy Zamawiający oczekuje dostępu 24 h do infolinii technicznej  operatora?

ODP:  Zamawiający  wymaga  aby  była  możliwość  zgłaszanie  telefonicznego  awarii  24  godziny  na  dobę  z  opcją
potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

6. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na okres Umowy Opiekuna  Handlowego w zakresie obsługi bieżącej?

ODP: Zamawiający nie wymaga Opiekuna Handlowego

7. Czy otwarcie ofert odbędzie się w sposób jawny i można wziąć w  nim udział?

ODP:  Otwarcie  ofert  odbędzie  się  komisyjnie  w  obecności  Z-cy  Burmistrza  p.  dr  Ewy  Kondek  oraz  pracowników
podległego jej wydziału Promocji i  Informatyki. Istnieje możliwość wzięcia udziału w otwarciu ofert po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu.


